
PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Górna-Ośnicka” w Płocku.

Protokół sporządzony został  w dniu 16 lutego 2017 roku w  siedzibie Urzędu Miasta Płocka  przez
Joannę Gajek – inspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art.  17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 9 lutego 2017 roku o
godz.  1630 w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Specjalnych  Nr  7  przy  ul.  Słonecznej  65
przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie  otworzyła  Pani  Aneta  Pomianowska-Molak  Dyrektor  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki
Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która powitała przybyłych w tym zastępcę Prezydenta ds
Rozwoju i Inwestycji Miasta Płocka Pana Jacka Terebusa oraz przedstawiła autorkę projektu planu
Panią  profesor  dr  hab.  inż.  arch.  Krystyną  Gruszecką  reprezentującą  STUDIO  KA, z  Wólki
Kozodawskiej.  Następnie  Pani  Dyrektor  wygłosiła  kilka  słów  tytułem  wstępu  oraz  przedstawiła
porządek spotkania, zgodnie z którym na początku zabierze głos projektant przedstawiając istotne
zmiany,  które  zaistniały  w  projekcie  w  związku  z  uwzględnieniem złożonych  uwag,  a  następnie
odbędzie się dyskusja. 

Pani profesor Krystyna Gruszecka przypomniała, że podczas pierwszego wyłożenia projektu planu
dużo emocji  wywołało  wprowadzenie obszaru zieleni  urządzonej  oznaczonego jako 4ZU,  który  w
obowiązującym Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka jest
terenem  zieleni,  natomiast  w  oparciu  o  decyzje  o  warunkach  zabudowy  stał  się  terenem
inwestycyjnym znacznie zmieniając krajobraz. Powstał problem, bo prawo nie pozwala żeby projekt
planu był niezgodny ze studium  i w związku z tym sytuacja na tym terenie po dokonaniu korekt
wygląda tak, że te budynki które istnieją mogą być przebudowane, nadbudowane, rozbudowane na
istniejących działkach, na działkach nowych nie przewiduje się żadnej nowej zabudowy. W sytuacji
zagrożenia  powodzią,  czy  osuwaniem  gdyby  urząd  pozwolił  na  możliwość  zabudowy,  ponosi
odpowiedzialność za potencjalne zniszczenia i katastrofy. Dlatego też część złożonych wniosków nie
zostało  uwzględnionych.  Uwagi  rozpatrzone  pozytywnie  to  uwagi  pozwalające  na  utrzymanie
zgodności między studium a planem. Zmiany zaistniały również w układzie komunikacyjnym, i one
również  wywołać  mogą  dyskusję,  ale  trzeba  pamiętać  że  by  móc  zagospodarowywać  kolejne
nieruchomości  muszą  być  one  dostępne.  Nie  ma  komunikacji,  nie  ma  dalszej  rozbudowy.  Inne
elementy planu nie zmieniły się. 

Następnie projektant planu zaprosił do zadawania pytań i dyskusji.

II. Głos w dyskusji zabrali: 

1. Pani, która nie przedstawiła się poruszyła kwestię możliwości zabudowy na terenie 4ZU.

Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła, że by możliwe było opracowanie planu miejscowego
pozwalającego na bezpośrednie uzyskanie pozwolenia na budowę, konieczna jest zgodność zapisów
planu  z  obowiązującym studium,  co  podlega  kontroli  przez  Wojewodę.  Przedmiotowy  teren  jest
oznaczony w studium jako ZN czyli zieleń naturalna. Uzyskane do tej pory warunki zabudowy oraz
pozwolenia  na  budowę  na  tym  terenie  nie  są  zgodne  z  obowiązującym studium.  W momencie
uchwalenia planu niewykorzystane decyzje o warunkach zabudowy tracą ważność. Istniejące budynki
pozostają, brak jest natomiast możliwości budowy nowych. 

2. Pani,  która  nie  przedstawiła  się  zwróciła  uwagę,  że  w  2012  roku  otrzymała  zgodę  na
budowę pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami a w chwili  obecnej ogranicza się jej  prawo do
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dysponowanie własnością.

Pani  Dyrektor  Aneta  Pomianowska-Molak  przypomniała,  że  w  sytuacji  posiadania  aktualnego
pozwolenia na budowę inwestycja jest nadal możliwa. Konieczność opracowania planu miejscowego
wynikała ze wzmożonego ruchu inwestycyjnego na tym terenie. Były wydawane duże ilości decyzji o
warunkach  zabudowy  i  decyzji  podziałowych.  Rozwiązania  zaproponowane  w  planie  porządkują
przestrzeń. Istniejące decyzje o warunkach zabudowy po dniu wejścia w życie planu miejscowego
zostaną wygaszone. Pozwolenia na budowę nie wygasają, są aktualne przez trzy lata. Urząd musi
dbać o to  by nie  powtórzyła się  sytuacji  z  ul.  Gmury,  gdzie  po wystąpieniu podtopień,  winą za
wydanie pozwoleń na budowę obarczono prezydent miasta. 

Pan Prezydent Jacek Terebus wyjaśnił, że w zakresie tzw. linii powodziowych, to gmina otrzymuje
warunki od wojewody, po analizie warunków gruntowych, wodnych w zakresie wystąpienia tzw wody
stuletniej  itp.  Badania jakie  przeprowadziło  RZGW, pokazują,  że w rejonie Kępy Ośnickiej,  przed
mostem, w głównym nurcie głębokość rzeki wynosi 80cm. W związku z czym występuje znaczne
przemarzanie i nagromadzanie kry do samego dna, której w kierunku warszawskim, tam gdzie jest
woda płynąca nie ma. To są skutki wieloletnich zaniedbań. Istnieje ryzyko, że rzeka może wylać w
każdym miejscu. W 2013 lub 2014 roku otrzymaliśmy nowe linie powodziowe, które wskazują na
stopień ryzyka wystąpienia powodzi na danym terenie. Gmina ma 36 miesięcy na zmianę planów
miejscowych i  wprowadzenie zmian. W przeciwnym razie wojewoda sam dokona zmian i  obciąży
gminę kosztami. Wracając do kwestii pozwolenia na budowę, prawo budowlane mówi o trzyletnim
okresie  ważności  pozwolenia  na budowę,  jednak rozpoczęcie  procesu inwestycyjnego nie  zawsze
oznacza, że się on szybko zakończy. Budowa może trwać, 5, 7, 20 lat. Z punktu widzenia prawa
budowlanego takie pozwolenie, w przeciągu trzech lat musi zostać otwarte. 

3. Pan Marek Szczygielski zwrócił  się z pytaniem, czy obowiązuje jakiś przepis prawa który
nakłada na gminę obowiązek stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pan  Prezydent  Jacek  Terebus  przypomniał,  że  jeśli  na  danym terenie  brak  planu  miejscowego,
inwestycje powstają w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Plan
miejscowy tworzony jest z myślą o właścicielach tego terenu. W chwili obecnej może nie być ich
zgody na lokalizację jakiejś drogi, czy przeznaczenie danego terenu pod zieleń ale z w perspektywie
dwóch-trzech  lat  potrzeba  wybudowania  drogi  się  pojawi.  Nie  istnieje  przepis  bezpośrednio
nakazujący gminie sporządzanie planu miejscowego dla tego terenu. Jednakże raz na cztery lata
istnieje obowiązek wykonania analizy zasadności  przystąpienia do planów miejscowych i wszędzie
tam gdzie jest wzmożony ruch inwestycyjny wskazane jest zaprowadzenie ładu przestrzenny i takie
kształtowanie tej przestrzeni, by zarezerwować korytarze na infrastrukturę. 

Pani  Dyrektor  Aneta  Pomianowska-Molak  przypominała  ponownie,  że  jeśli  sporządzany  jest  plan
miejscowy to nie może być on sprzeczny z ustaleniami studium. Na terenie zieleni nie jest możliwa,
zgodnie z zapisami planu, nowa zabudowa ale dopuszczona jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa
istniejących budynków. Gmina odpowiada za ewentualne straty związane z podtopieniami i każdy z
właścicieli  może  wystąpić  z  takim roszczeniem a  gmina  odpowie  za  to,  że  dopuściła  możliwość
zabudowy na terenie zalewowym. Stąd to ograniczenie w zabudowie. Istniejąca zabudowa oczywiście
pozostaje,  jest  też  możliwa  budowa  budynków  gospodarczych.  Właściciele  mający  aktualne
pozwolenia na budowę mogą inwestycje zrealizować. 

4. Pan Marek Szczygielski  – (wypowiedź w pewnych fragmentach niesłyszalna) zwrócił uwagę
na fakt, że o rozpatrzeniu uwag złożonych do planu a nieuwzględnionych przez Prezydenta decyduje
Rada Miasta, i istnieje możliwość narzucenia radnym sposobu glosowanie nad konkretnymi uwagami.
Kolejne  zagadnienie  dotyczyło  braku,  pośród  dokumentów  wyłożonych  do  publicznego  wglądu,
załącznika o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania o którym mowa w §2 ust.
1,  pkt 3 uchwały w sprawie Miejscowego planu.  Kolejna kwestia dotyczyła  braku odpowiedzi  na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat poniesionych kosztach opracowania planu
miejscowego „Górna-Ośnicka” oraz o prawnym statusie ulicy Dziedziniec.

Pani  Dyrektor  Aneta  Pomianowska-Molak  przyznała,  że  faktycznie  takiego  załącznika  brak,  ale
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wyłącznie  dlatego,  że  ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  zobowiązuje  do
wyłożenia tylko projektu planu wraz z prognozą. 

5. Pan Marek Szczygielski zwrócił uwagę, że w aktualnym projekcie planu zostały zlikwidowane
dwie drogi dojazdowe: 6KDD i 4KDD, natomiast droga o wcześniejszym oznaczeniu 8KDD otrzymała
symbol 6KDD i nadal jest przedłużeniem ulicy Dziedziniec. Brak według niego, jakiegokolwiek nakazu
prawa  uzasadniającego  powstanie  tej  drogi.  Koncepcja  przedłużenia  ulicy  Dziedziniec  jest
nieakceptowalna  społecznie,  ekonomicznie  i  środowiskowo.  Aktualnie  ulica  jest  nieprzelotowa,
zgodnie z  przepisami  ustawy o drogach publicznych.  I  taka ma zostać.  Zdaniem mieszkańców i
właścicieli ulica Dziedziniec może być niewyznaczoną drogą wewnętrzną. Nie ma potrzeby, by była
ulicą  przelotową.  Wystarczy  plac  do  zawracania  o  promieniu  6m  lub  9m.  Nieprawdziwe  jest
stwierdzenie, że niektóre działki w obrębie drogi 6KDD są pozbawione dostępu do drogi publicznej. A
jeśli  nawet  tak  jest,  to  istnieje  możliwość  służebności  przejazdu  i  przechodu.  (niesłyszalne).
Niezrozumiałe jest przedłużenie ulicy Dziedziniec w sytuacji, kiedy istnieje wyodrębniona geodezyjnie
działka prywatna umożliwiająca dojazd do działek sąsiednich. Do realizacji sieci uzbrojenia również
nie  jest  potrzebne wyznaczanie  drogi  dojazdowej  ani  wewnętrznej.  Pan Szczygielski  zarzucił  też
niezgodności projektu planu ze studium wykluczającym wszelką zabudowę na tym terenie w tym też
infrastrukturę komunikacyjną jako inwestycje mogące zawsze znacząca oddziaływać na środowisko.
Wykluczone jest obniżenie parametrów skarpy w zakresie stateczności  oraz zgodnie z zapisem w
planie  miejscowym  dokonywanie  zmian  w  naturalnym  ukształtowaniu  terenu  więcej  niż  20%.
powierzchni działki.  Pan Szczygielski  wnioskuje o odstąpienie od przedłużanie 6KDD a najlepiej o
wyłączenie tego obszaru z obszaru planu miejscowego. 

Pani profesor Krystyna Gruszecka zwróciła uwagę, że droga 6KDD w sytuacji jeśli pozostałaby ślepa,
ze względów przeciwpożarowych powinna kończyć się placem o wymiarach 20m na 20m. 

6. Pan Zbigniew Zimny zakwestionował tą wypowiedź twierdząc, że zawrotka w tych warunkach
nie musi być większa niż 12,5m na 12,5, ponieważ ulicy Dziedziniec nie jest drogą pożarową (dalsza
wypowiedź nieczytelna). Mieszkańce nie chcą zbędnego ruchu. Proponują powstanie ciągu pieszego
oraz  dwóch  placów  do  zawracania.  Mieszkańcy  obawiają  się  ruchów  skarpy  w  przypadku
dopuszczenia przejazdu samochodów przez koronę. 

(Fragment nieczytelny)

Pan  Prezydent  Jacek  Terebus  podsumował,  że  mieszkańcy  obecnej  ulicy  Dziedziniec  nie  chcą
przejazdu  dla  nowych  sąsiadów  bez  względu  na  merytoryczne  argumenty  przemawiające  za
przedłużeniem tej ulicy i wyraził nadzieję, że w przyszłości nie pojawią się jednak żądania budowy
drogi wraz z infrastrukturą.

7. Pani Bożena Zimna stwierdziła, że w chwili obecnej tylko dwie działki mają utrudniony dostęp
do drogi publicznej tj.:1035/2 - dostęp jedynie z ulicy Grabówka oraz 1019/1 – przez służebność.
Wnioskuje więc o zapewnienie dojazdu do tych działek poprzez przedłużenie działki nr 1076/7 ale
poprzez  place  manewrowe.  Zwróciła  również  uwagę,,  że  w  niesprawiedliwy  sposób  ma  zostać
zabrany teren na przeprowadzenie planowanego przedłużenia ulicy Dziedziniec. 

Pani  Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak zauważyła,  że sposób poprowadzenia przedłużenia ulicy
Dziedziniec jest konsekwencją przeprowadzonych wcześniej podziałów.

Pani profesor Krystyna Gruszecka zasugerowała, ze można spróbować zwęzić ul. Dziedziniec do 10m
w liniach rozgraniczających. Natomiast jest też możliwość zmiany ul. Dziedziniec na niewyznaczoną w
planie drogę wewnętrzną. Jednak należy pamiętać, że w przypadku takiego rozwiązania realizacja
infrastruktury leży po stronie właścicieli.  W związku z różnymi opiniami na ten temat skierowała
prośbę do wszystkich zainteresowanych o złożenie jasnych i jednoznacznych uwag do projektu planu,
które  poddane  zostaną  analizie.  Pani  profesor  przypomniała  również,  że  opłata  planistyczna  w
wysokości  30% nie  dotyczy  każdego  mieszkańca,  ale  tylko  osób,  które  w  ciągu  pięciu  lat  od
uchwalenia planu sprzedadzą swoją nieruchomość. W takim wypadku należny podatek wynosi 30 %
od różnicy wartości nieruchomości sprzed uchwalenia planu i po uchwaleniu. 
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8. Pan,  który  nie  przedstawił  się  poruszył  kwestię  zlikwidowanej  drogi  4KDD.  Właściciele
nieruchomości przylegających do tej drogi protestują i żądają jej przywrócenia. 

Pani  Dyrektor  Aneta  Pomianowska-Molak przyznała,  że w poprzedniej  wersji  projektu planu była
droga dojazdowa 4KDD która została wykreślona po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, ale jeśli jest
potrzebna i takie będą uwagi to zostanie przywrócona. 

(Fragment nieczytelny)

9. Pan  Grzegorz  Motyka zadał  pytanie  czy  tak  jak  poprzednio,  również  w  tej  wersji  plan
przewiduje zabudowę wielorodzinną? 

Pani  Dyrektor  Aneta  Pomianowska-Molak potwierdziła,  że  lokalizacja  zabudowy  wielorodzinnej
pozostaje bez zmian. Zwróciła też uwagę na fakt iż na tych terenach plan nie wskazuje lokalizacji
dróg,  by  nie  utrudniać  procesu  inwestycyjnego.  Przypomniała  też,  że  w  przypadku  sprzedaży
nieruchomości obowiązuje opłata planistyczna. 

10. Pan, który nie przedstawił się, jako właściciel narożnej działki położonej przy ul. Ośnickiej
zaprotestował przeciwko przywróceniu zlikwidowanej drogi 4KDD w poprzednim kształcie i połączeniu
jej z ulicą Ośnicką, ponieważ przebiegałaby zbyt blisko jego domu. Zasugerował zakończenie drogi
4KDD placem manewrowym. 

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak zauważyła, że jeśli droga jest niezbędna do obsługi osiedla,
a nie jest możliwe zapewnienie jego obsługi z sąsiedniej drogi zbiorczej to konieczna będzie korekta
planu i przywrócenie drogi dojazdowej. 

(Fragment nieczytelny)

11. Pani, która nie przedstawiła się odczytała pismo w sprawie drogi 2KDD przygotowane przez
mieszkańców osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Górnej. (Pismo w załączeniu).

Pan  Prezydent  Jacek  Terebus  ustosunkował  się  do  przedstawionej  kwestii,  zwracając  uwagę  że
według  niego,  większym  problemem  mieszkańców  jest  projektowana  droga  zbiorcza  KDZ,  o
przebiegu  wyznaczonym w studium.  Jeśli  droga  2KDD pozostała  sięgaczem to  konieczna byłaby
rezygnacja z  drogi  zbiorczej.  Planując należy jednak wybiegać w przyszłość.  Z kilka lat  zostanie
oddanych do użytku co najmniej 10 kolejnych budynków wielorodzinnych. Znacząco więc zwiększy
się obciążenie ruchem istniejącej sieci dróg. 

Pani  Dyrektor  Aneta  Pomianowska-Molak zauważyła,  że  developer  sprzedając  mieszkania  był
świadomy istnienia drogi dojazdowej 2KDD łączącej się z drogą zbiorczą. Droga 2KDD została przez
niego  wybudowana  zgodnie  art.  16  ustawy  o  drogach  publicznych.  W  pozwoleniu  na  budowę
budynków  mieszkalnych  również  była  mowa  o  drodze  publicznej.  Pani  dyrektor  zauważyła,  że
pozostawienie  drogi  2KDD  jako  nieprzelotowej,  w  negatywny  sposób  wpłynie  na  jakość  życie
mieszkańców domów jednorodzinnych,  którzy  jak  można  domniemywać,  akceptują  proponowane
rozwiązania. 

Pan  Prezydent  Jacek  Terebus  zapewnił  o  możliwości  wprowadzenie  szeroko  pojętych  elementów
bezpieczeństwa na drodze dojazdowej po tym, jak zostanie już w całości wybudowana i przekazana
miastu przez developera. - spowalniacze i ograniczenia prędkości. Podobnie jak w przypadku drogi
zbiorczej KDZ - zabezpieczenia przed hałasem i zieleń. Ślad drogi zbiorczej widnieje w dokumentach
planistycznych  od 1984 i  choć  w planach  inwestycyjnych  do  2027 roku  nie  ma wzmianki  o  jej
budowie  to  może  się  to  zmienić  w  niedalekiej  przyszłości.  Sami  mieszkańcy  odczują  potrzebę
lepszego skomunikowania obszaru osiedla. W planie miejscowym konieczne jest więc zabezpieczenie
rezerwy terenowej pod planowane drogi, na kolejne kilka lub kilkanaście lat.

(Fragment nieczytelny)

Pani profesor Krystyna Gruszecka poprosiła o ewentualne złożenie uwagi o konieczności spowolnienia
drogi 2KDD oraz uznania jej za publiczny ciąg pieszo-jezdny, bo takie zapisy w planie są możliwe.
Zmniejszy to jej uciążliwość. 
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12. Pan Arkadiusz Gmurczyk stanowczo jednak zaprotestował, stwierdzając że mieszkańcy nie
walczą o jakieś prowizoryczne ograniczenie prędkości, ale o to by droga 2KDD nie była przejezdna.
By pozostała sięgaczem i nie łączyła się z droga zbiorczą.

Pani Dyrektor  Aneta Pomianowska-Molak przypomniała, że droga ta aktualnie w formie sięgacza,
została wybudowana przez developera zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych, na podstawie
stosownej umowy. Po wybudowaniu kolejnych budynków mieszkalnych droga zostanie dokończona i
przekazana miastu jako droga publiczna. Sam developer zdawał sobie sprawę, że wzmożony ruch
będzie wymagał nowych rozwiązań komunikacyjnych dla tego osiedla.

Pani  profesor  Krystyna  Gruszecka  w  ramach  wyjaśnień  omówiła  zasady  jakie  obowiązują  przy
projektowaniu w planie miejscowym dróg poszczególnych kategorii. 

13. Pan, który nie przedstawił się poruszył temat budowy ulicy Ośnickiej oznaczonej jako 3KDL
w kontekście budowy np. gazociągu.

Pan  Prezydent  Jacek  Terebus  podkreślił  w  tym  momencie  wagę  planu  miejscowego,  który  jest
niezbędny by, gmina mając pełne prawo dysponowania gruntami mogła przystąpić do budowy drogi
wraz z infrastrukturą. Zapewnił, że po uchwaleniu planu miejscowego nastąpi opracowanie projektu
technicznego ulicy Ośnickiej. 

14. Pan,  który  nie  przedstawił  się zadał  pytanie,  co  w  sytuacji  kiedy  aktualnie  powstają
inwestycje niezgodne z projektem planu – bloki wielorodzinne firmy Omega przy ulicy Górnej?

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak wyjaśniła, że do momentu uchwalenia planu urząd wydaje
decyzje o warunkach zabudowy, z możliwością zablokowania ich na 9 miesięcy w sytuacji gdy są
przesłanki,  że  plan  zostanie  uchwalony  w krótszym czasie.  W przypadku  planu „Górna-Ośnicka”
procedowanego już piąty rok, nie było możliwe wstrzymanie decyzji i istniała realna możliwość, że
dana  inwestycja  będzie  niezgodna  z  przewidzianym w projekcie  przeznaczeniem terenu.  To  tym
bardziej podkreśla jak ważne jest uchwalenie planu na tym obszarze i wielka szkoda, że nie stało się
to wcześniej. To przedłużenie procedury spowodowane było m.in. negatywną opinią,  Komendanta
Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Płocku i  koniecznością  przeprowadzenia oceny ryzyka dla
instalacji produkcji wody Wodociągów Płockich z określeniem zasięgów stref zagrożenia. Następnie
Miejska Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna nakazała korektę ustaleń planu i doprowadzenie do
zgodności  ze  obowiązującym  Studium  w  zakresie  terenu  zieleni  na  obszarze  skarpy.  Poza  tym
trudności  w  projektowaniu  wynikały  ze  specyfiki  terenu  pracownia  i  m.in.  dużego  nasycenia
infrastrukturą techniczną – ropociągi, wodociągi, linie energetyczne. 

III. Ustalenia z dyskusji

1. Do  protokołu  nie  złożono  na  piśmie  uwag  kwestionujących  ustalenia  przyjęte
w projekcie planu.

2. Pan Prezydent Jacek Terebus podziękował wszystkim przybyłym.

Dyskusja została zakończona o godz. 1900. 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 28 lutego 2017 roku.

............................................................. ...............................................
podpis osoby sporządzającej protokół                        podpis Prezydenta Miasta Płocka lub osoby upoważnionej
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